
Мультидисциплінарний підхід в
діагностиці та лікуванні
стоматологічних захворювань

13 травня 2022р. 

Вся Україна

Фахова школа

Захід розрахований на лікарів наступних спеціальностей: Стоматологія, дитяча стоматологія,
пародонтологія, терапевтична стоматологія, загальна стоматологія, ортодонтія, ортопедична
стоматологія, хірургічна стоматологія, управління та організація охорони здоров'я

Бали нараховуються за критеріями нарахування балів безперервного професійного розвитку відповідно до
додатку 4 Порядку проведення атестації лікарів, що затверджений наказом МОЗ України від 18.08.2021 №1753 "Про
внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 22 лютого 2019 року №446 Зареєстрований у
Міністерстві юстицій України 13 жовтня 2021 року за "1338/36960"

Захід внесено до Переліку заходів БПР 2022 року під номером 5562

ТОВ «Група компаній МедЕксперт» зареєстрована як провайдер заходів БПР, який відповідає всім вимогам
Постанови КМУ від 14 липня 2021 р. № 725 з набуттям офіційного статусу під номером 043:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F4sPSsTIApG5unDSIu5y6wIyxNnGA7bq/edit#gid=1089264369

Реєстрація на сайті Групи компаній МедЕксперт www.med-expert.com.ua
Робочі мови заходу: українська, англійська, російська

On-line

@gc.medexpert

@gc.medexpert

gc_medexpert

med-expert.com.ua

Група компан�й
МедЕксперт

https://moz.gov.ua/uploads/6/33666-dodatok_4_kriterii.pdf
https://www.testcentr.org.ua/uk/bpr
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F4sPSsTIApG5unDSIu5y6wIyxNnGA7bq/edit#gid=1089264369
http://www.med-expert.com.ua/


Жіноче здоров’я та стоматологічні хвороби:
міждисциплінарний підхід до ведення пацієнток. 

Професійне вигорання

Дискусія 
Професійна взаємодія лікарів різних
спеціальностей задля успішного лікування
стоматологічних хворих

17:00-17:30

9:30-10:00

Захворювання слизової оболонки порожнини рота
на сучасному етапі. Розбір клінічних випадків

Модератор - професор Мазур Ірина Петр�вна 

МАЗУР ІРИНА ПЕТРІВНА

Мультидисципл�нарн�сть в стоматолог�чн�й практиц�

Вступне слово. 
Актуальність проблеми між-дисциплінарної
взаємодії лікарів задля досягнення успішного
лікування стоматологічних хворих

Психолог�чн� аспекти при проведенн� л�кування стоматолог�чних захворювань

МЕЛЬНИК ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА

Дискусія 
Запитання стоматологів до психотерапевта

ГАСЮК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Хронічний стрес. Особливості надання
стоматологічної допомоги.

Роль сучасних засобів коммунікаціі при наданні
стоматологічної допомоги

Юридична академ�я стоматолога. БПР - Нов� вимоги

Нововведення в системі безперервного
професійного розвитку: аналіз опитування
стоматологів

Дискусія 
Актуальні питання БПР

ХЛЄБАС СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

П�дключення, в�тання, орган�зац�йн� питання

10:00-10:15

10:20-11:00

11:10-11:55

12:00-12:30

12:30-13:10

13:20-14:00

14:00-15:00

15:00-15:30

16:00-16:30

Завершення заходу

питання-в�дпов�д�11:00-11:10

МАЗУР ІРИНА ПЕТРІВНА
ГАСЮК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
ЮНАКОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

ЮНАКОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

ХЛЄБАС СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

МАЗУР ІРИНА ПЕТРІВНА
ЮНАКОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
МЕЛЬНИК ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА

МАЗУР ІРИНА ПЕТРІВНА

питання-в�дпов�д�16:30-17:00

МАЗУР ІРИНА ПЕТРІВНА

МАЗУР ІРИНА ПЕТРІВНА

Мультидисципл�нарний п�дх�д до естетичної стоматолог�ї

Гармонія обличчя: від функцій до естетики15:30-15:50
БІЛОЗЕЦЬКИЙ ІВАН ІГОРОВИЧ

15:50-16:00 питання-в�дпов�д�



ГАСЮК 
НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
професор кафедри стоматолог�ї

Терноп�льського нац�онального медичного
ун�верситету �мен� І.Я.Горбачевського, 

доктор медичних наук, професор

МАЗУР 
ІРИНА ПЕТРІВНА

професор кафедри стоматолог�ї
Нац�онального ун�верситету охорони здоров’я

України �мен� П.Л. Шупика, президент ГО
«Асоц�ац�я стоматолог�в України», голова
правл�ння Нац�ональної л�карської ради

України, доктор медичних наук, професор

ЮНАКОВА 
НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

доцент кафедри стоматолог�ї
Нац�онального ун�верситету охорони
здоров’я України �мен� П. Л. Шупика, 

кандидат медичних наук

ХЛЄБАС 
СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

л�кар-стоматолог вищої квал�ф�кац�йної
категор�ї, викладач Нац�онального ун�верситету

охорони здоров’я України �мен� П. Л. Шупика,
член вченої ради ІС Нац�онального ун�верситету

охорони здоров'я України �мен� П.Л. Шупика, 
кандитат медичних наук

Сп�кери заходу

БІЛОЗЕЦЬКИЙ 
ІВАН ІГОРОВИЧ

доцент кафедри х�рург�чної стоматолог�ї ДВНЗ
"Терноп�льський нац�ональний медичний

ун�верситет �мен� І.Я. Горбачевського 
МОЗ України", кандидат медичних наук

МЕЛЬНИК 
ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА

медичний психолог, л�кар-психотерапевт,
робота з насл�дками насильства (в тому числ�,

сексуального), науково-практичний курс
"травма в�йни" гуман�тарного штабу

"Допоможемо" (2015 - 2016р.р.)


